
يخشون فهي على صلة الموصول، وهنا قال: يخشون - وأقاموا الصل ة
فعطف الماضي على المضارع؛ لن الخشية مستمر ة في العمال كلههها

 )) قههال المؤلههف: "أقصاموا الصصل ةإقامة الصل ة وغيرها، وقههوله: (( 
مم ممهها قههال، ففههي تفسههيره أداموههها " والحقيقههة أن إقامههة الصههل ة أعهه
للههها والمحافظههة عليههها لمههها وإكما قصور؛ لن إقامههة الصههل ة تشههمل إتما

 قد أفلح المؤمنصصون *(( عليها، واستمع إلى قوله تعالى: والمداومة
ثههم قههال: ((..  )) هذا من إقامههة الذين هم في صلهتهم خاشعون

ضضهها مههن إقامتهههاوالذين هم على صلواهتهم يحصصافظون  )) هههذا أي
يحافظ عليها ويحرص عليها، علههى واجباتههها ومكملتههها وأوقاتههها، وقههال

 )) وفههيالذين هم علصصى صصصلهتهم دائمصصونفي سور ة السائل: (( 
 )) فإقامههةوالذين هصصم علصصى صصصلهتهم يحصصافظونآخرها قال: (( 

الصل ة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإدامتها، فهو أعههم ممهها قههال
)( تفيههدالص )) يشمل الفرض والنفل؛ لن )(الصل ةالمؤلف، وقوله: (( 

العموم أي أقاموا كل صل ة، والصل ة معروفههة هههي فههي اللغههة الههدعاء،
لتحهة لت للومهة مف مبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعهال مع وفي الشرع التع

لتمههة بالتسههليم، قههال: ((  لت ككصصى فإنمصصا يصصتزكىبههالتكبير مخ زز زمصصن هت و
لبه ((لنفسه ككههى وجههوا لز  )) الجملة هذه شرطية وفعههل الشههرط فيههها ت

)( قههال المؤلههف: "ومن هتزكى )) وقال: )(...فإنما يتزكى لنفسه 
تطهر من الشرك وغيههره " تزكههى أي: تطهههر مههن الشههرك وغيههره؛ لن
ههر والمههراد بههالتزكي هنهها هههو مهها دل عليههه قههوله مط الزكا ة تفيد معنى ال

 ))قد أفلح من زكاهصصا)) وقوله: (( قد أفلح من هتزكى تعالى: (( 
لرها من الشرك، وقههول المؤلههف: " وغيههره " كه ككى نفسه أي ط لمن ز أي 

 للخلههق وغيههر هههذا ممههاالمسههاوئكإراد ة السوء مثل والمعاصي وإراد ة 
ممهها، هههل يههدخل فههي ضرا عا لسه منه تطهيهه ههر نف لط يجب على النسان أن ي
مهر مههن البخههل لط ذلك أداء الزكا ة؟ نعم يدخل في ذلك؛ لن أداء الزكا ة ت

 ))، وقههوله عههز وجههل: ((ومن هتزكى فهي داخلة في قوله: ((  ..ومن
ثث علههى الههتزكي لنههك إذافإنما يتزكى لنفسه  )) والمراد بهههذا الحهه

لره علهى نفسهه، ن لهم يهتزكى فضهر ك؛ لن وم ككيت فإنما تنفهع نفس لز ت
لسهك، فههالله عههز وجههل ل ففههع بتزكيههك أنههت نف فأنت إذا تزكيت فالذي ينت
فتك له، ولكن لفلن حسنا ينتفع بطاعتك، أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك ل 
فمن علم أو غير ذلك ممهها هههو لصل  قد ينتفع بطاعتك بالقدو ة بك وبما يح

ككى لنفسصصهداخل في التزكية، وقوله: ((  زز  )) أي فعليههه أنفإنما يصصت



رر((يحرص على التزكي  فجههع وإلى الله المصي  )) المصير بمعنى المر
ثدم، و) كما قال المؤلههف والجههار والمجههرور متعلههق بمحههذوف خههبر مقهه

هدم فيها الخبرالمصير( لق )( مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة تفيد الحصر؛ لنه 
مقه التأخير يعني: إلى الله وحههده المصههير أي المرجههع، هههل هههو فههي وح
الدنيا أو في الدنيا والخر ة؟ في الدنيا والخر ة، إلههى اللههه المصههير فههي
الدنيا والخر ة، فمرجع المور كلها إلى اللههه عههز وجههل ل فههي الههدنيا ول

لعههها إلههى مههن؟ إلههى اللههه ((  فج ومافههي الخههر ة، الحكههام الشههرعية مر
رمصصه إلصصى اللصصه  ))، الحكههام الكونيههةاختلفتم فيه من شصصيء فحك

لعها إلى الله ((   ))، الحكههام الجزائيههةولكن الله يفعل ما يريصصدمرج
لمههن اللي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله، فمصههير كههل شههيء إلههى 
ضذا مرجعههها لثها هو اللههه، إ كل شيء فالذي أبدع المور وأحد أبدع وأحدث ك
ضعا علههى قههوله: إلى الله، فمنه المبتدا وإليه المنتهى، قال المؤلف -تفري

رر(( وهههذا "  ))-: " فيجههزي بالعمههل فههي الخههر ة وإلى اللصصه المصصصي
لصههر المصههير هنهها للمرجههع يههوم القيامههة كنههه ق إشار ة من المؤلههف إلههى أ
ضرا والصواب العموم، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قههد

ضعا بين عباده  والفوائد الن من ويحكم شر
 )) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله: (( الطالب
يا أيها النصصاس أنتصصم الفقصصراء إلصصى: قال الله عز وجههل: (( الشيخ

 أن: )) في هذه الية فوائد كثير ة منهههاالله والله هو الغني الحميد
لرون إلى الله عز وجل مهما بلغوا فههي فق لت  والقههو ة الغنههىجميع الخلق مف

لرون إلى الله لقوله: ((  فق لت ظظ عام ل ))يا أيها الناس فإنهم مف هف وهذا ل
يخرج منه شيء.

لن شد ة حاجة الناس إلى الله لقوله: ((  ب)  ))أنتم الفقصصراءومنها بيا
)( لو قال: فقراء لكان أهون لكن الفقراء معنههاه فههيالفقراء)( )(الص(

جميع أحوالنا كلها مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى.
لنى الله عن كل أحد؛ لقههوله: ((  فغ والله هصصوومنها من فوائد الية بيان 

 )).الغني
كن لله الغنى مطلق مههن جميههع الوجههوه يسههتفاد هههذا مههن قههوله: ومنها أ

() الدالة على العموم والستيعاب، فههإن قلههت: كيههفالص )) )( الغني((
تقول: إن الغنى لله وحده هو الغني لن ضمير الفصل يدل على الحصر

ضل. كو ولعلنا ناخذ هذه الفائد ة أ
كن الغنههي الكامههل المطلهق خهاص بهالله سههبحانه وتعهالى ومن فوائدها أ



 ))، فإن قلههت:  كيههف تجمههع بيهن هههذا وبيههنهو الغنيبدليل قوله: (( 
ثبوت الغنههى لغيههر اللههه فههي الكتههاب وفههي السههنة قههال اللههه تعهالى: ((

 )) وقال النهبي عليهه الصهل ةيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
 ) فثبههتهتؤخصصذ مصصن أغنيصصاءهم وهتصصرد علصصى فقراءهصصموالسههلم (

كن غنههى...، كيههف الغنههيبالكتههاب والسههنة أن البشههر فيهههم  ؟ الجههواب أ
ضثهها، أمهها ضنى محدود نسبي قاصر قابل للزوال كمهها أنههه كههان حاد البشر غ

ضنى مطلههق كامههل أزلههي أبههدي،  هلههق...غنى الله فهو غ  فههي الملههك والخ
كتدبير وما أشبه ذلك. وال

 الفقراء والغني فيها نوع كمال لله سههبحانه...ومن فوائد الية الكريمة 
لره قههوله تعههالى: (( كين به نقص البشر تجاه كمال اللهه، ونظيهه وتعالى يتب

نن زمن عليها فا لل  ))ويبقى وجه ربك ذو الجل ل  )) ثم قال: (( رك
لف المخلههوق بههالنقص ثههمكل شيء هالك إل وجهه((  كن وصهه  )) فههإ

إثبات الكمال لله هذا فيه دليل علههى كمههال اللههه عههز وجههل وأن كمههاله
كين لك كمال مقابله. لب الخر تب مدا لنك إذا ذكرت عي واضح ج

همههد؛ لح كن غنى الله سبحانه وتعههالى مقههرون بال ومن فوائد الية الكريمة أ
 )) بخلف غنههى البشههر فههإنه قههد ل يكههونهو الغني الحميدلقوله (( 

ضدا؟ ضدا، كيف ل يكون محمو  إما بالبخههل وإمهها بكههونه يههأتي بههدون ..محمو
كراق واللصوص قد يكههون  مس  أغنيههاء لكههن اكتسههبوه علههى..استحقاق كال

ضذا لمههد عليههه، طيههب إ ليح ضنههى كامههل  غير وجهه المباح، أما غنى الله فهو غ
لمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم بما هو غني فيه.  ليح

ومن فوائد الية الكريمة إثبههات اسههمين مههن أسههماء اللههه وهمهها الغنههي
والحميد، الغني يدل على صفة ما هي

لنى.:الطلب فغ  ال
.والحميد يدل على صفة :الشيخ

الحمد. :الطلب
ومجموعهمهها يههدل علههى صههفة ثالثههة وهههو كمههال وهههي الحمههد، :الشيخ
 أنه قد يكون قد ينشأ من الجمع بين اسههمين أو وصههفين صههفة...الغنى

للنهها هنههاك بههالعزيز والحكيههم كث لصل باقترانهمهها وم لنههه يحصههل ... ثالثة تح
باجتماعهما وصف أكمل، طيب. 

 )) يسههتفادإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديصصدثم قال عز وجل: (( 
فدر علههى كين أنه قا من هذه الية الكريمة تمام قدر ة الله عز وجل حيث ب

لبنا ثم يأتي بخلق جديد. فه هذ لي أن 



)).إن يشأ ومن فوائدها إثبات المشيئة لله (( 
ن... ومن فوائدها التحذير من مخالفته تعهالى  بههذا التهديهد التحهذير م

مخالفته
ميهها؛ لقههوله: ((  فدث ليههس أزل ضضهها أن الخلههق حهها إن يشأومن فوائههدها أي

ضضا دللة، طيب أمههاويأت بخلق جديد ((  ..)) هذييذهبكم   )) فيه أي
ضل لعدم فهو قابل بالحدوث، وأمهها الثانيههة للولى فوجه الدللة أن من قاب ا

 )) هل نستفيد منها ثبوت حدوث أفعال اللهبخلق جديدفهي قوله: (( 
باعتبار المفعولت؟

 نعم.:الطلب
ضدا لزم:الشيخ ظن بالخلق فإذا كان المخلوق جدي فئ  نعم، لن كل مخلوق كا

فن أمههه هطهه لق اللههه للجنيههن فههي ب هلهه ضل خ ضدا، فمث ضضهها جديهه أن يكون الخلق أي
كل ل؟ حادث و

 حادث.:الطلب
هعههل اللههه فهههو:الشيخ فف  حادث، ضرور ة أن المخلوق حادث، أمهها جنههس 

هصف اللههه تعههالى ضل فهناك فرق بين و هل فعا لز أزلي، يعني الله تعالى لم ي
ضنا بالمفعول، فالفعل ففعل على الطلق وبين وصف الله بالفعل مقرو بال
ثنه حادث، والفعل المطلق أن الله لههم يههزل المقرون بالمفعول ل شك أ
ضل لما يريد هذا أزلي، طيب هل نستفيد من ذلك جواز تهديد النسان فعا
بالشياء المحسوسة ليستقيم على أمر اللههه؟ نعههم لن هههذا تهديههد مههن
ضذا نقول: إن العقوبات الحسههية وإن الله عز وجل لنستقيم على أمره، إ
للت على الستقامة فإنها محمود ة؛ لنها من فعل الله، ولهههذا أوجههب لم لح

كل ل؟ علشههان ايههش؟  كد الزانههي ونقطههع السههارق و لحهه أناللههه علينهها أن ن
يرتدع ل يقول قائل: إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن

لركوا المر ل لله، لن بعض الناس يقول: كيف هذا، كيههف تقههع فههي  ..يت
ضفا من العقوبة معنى ذلك..معناه أن النسان ما   الزنا أو السرقة إل خو

ضفها ضفا من اللههه ولكههن خو أنك تحمل الناس على أن يدعوا المحارم ل خو
 مههنهمن العقوبة، فنقول: إن هذا فيه إصلح، ووسيلة الصلح مهها عليهه

لحه، طيب هل يستفاد منههها جههواز إعطههاء الجههائز ة لول إصل نية الذي يحا
ثل ل، يعني بمعنى القياس العكس ضحا و فل لمن عمل صا فل ضعا  تشجي

...: الطالب
لدوا لو هتدهن فيصصدهنون: ل توافقوهم (( الشيخ  )) ل تههداهنوا، هههلو

ضحا مههن ضل صههال يؤخذ من هذه الية جواز إعطاء المكافئات لمن يعمل عم



باب قياس العكس؟
  ....:الطالب
طيب. :الشيخ

 أي بس بعيد ة...: الطالب
: أي بس بعيد ة أي خبر مقدم وبس مبتدأ مؤخر!الشيخ

كن اللههه سههبحانه وتعههالى إنمهها عههاقبهم لفعلهههمالطالب : أي بس بعيد ة أ
 إذا فعلوا الطاعههة أن اللههه سههبحانه وتعههالى يجههازيهم علههى ...المعصية

ذلك.
من أحصصب أن يبسصصط لصصه: يثيبهم على ذلك ألم يمههر عليكههم (الشيخ

)؟فليصل رحمه.. في رزقه 
 ......: الطالب
 على كل حال أنا أردت أنههه هههل يمكههن أن  أي لكن فيه تشجيع:الشيخ

 المكافئة على العمل ثابتة في السههنة وفههي غيههر...تؤخذ من هذه الية 
ضضا، الرسول قال: (  ربه السنة أي لل فله سل ) في الجهههادمن قتل قتي

في سههبيل اللههه وسههلبه مهها عليههه مههن الثيههاب ونحوههها، وهههذه مكافئههة،
كلهم على حصن أو مهها أشههبه ذلههك لمن د فل لعل  والعلماء قالوا: يجوز أن يج
ضل، وأنتههم من المور التي فيها مصلحة للمجاهدين يجوز أن يجعل لههه جع

ثل ل؟ فههي الرجعههة وفههي  هفل السرية و ، كههل..مر عليكم أن للمام أن ين
هذي من باب المكافئة على فعل الخير هذا ثابت، لكن أنهها قصههدي هههل
نأخذه من الية؟ نقههول: يمكههن أن نأخههذ مههن اليههة علههى سههبيل قيههاس
العكس، فإن قلت: أثبت لنا قياس العكس؛ لننهها فههي شههك مههن إثبههات

ضل. نقههول عنههدنا إثبههات قيههاس العكههس قههال عليههه الصههل ة القيههاس أو
 ) يعني أن الرجل إذا أتى أهلهههوفي بضع أحدكم صدقةوالسلم: ( 

الصحابة قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحههدنا شههوته ويكهون فذلك صدقة
أرأيتم لو وضصصعها فصصي الحصصرام أكصصان عليصصهله فيها أجر؟ قال: ( 

 كذلك إذا وضصصعها فصصي الحل ل كصصان لصصه( ) قالوا: نعم قال:ورز 
 ) عرفتم؟ طيب. أجر

ضضا دليل على كمال القدر ة لقوله: ((  وما ذلك على اللهوفي الية أي
 )).بعزيز

وفيها صحة تقسيم أهل السههنة لصههفات اللههه إلههى ثبوتيههة وسههلبية وقههد
كك فههي كلمههة سههلبية وقههال: ينبغههي أن لشهه كن بعههض النههاس  ذكرت لكم أ

  ...نقول:



 )) إلههى آخههره. يسههتفادول هتزر وازر ة وزر أخرىثم قال تعالى: (( 
ولمن هذه الية الكريمههة أن النسههان ل يحمههل آثههام غيههره لقههوله: (( 

 )) وينبني على هذه الفائد ة ثبوت كمههال عههدلهتزر وازر ة وزر أخرى
لر أحد. ضدا وز همل أح الله عز وجل حيث ل يح

ضل لهه لقهوله: (( ضضا أنه ل يقبههل التحميههل إل مهن كههان أه ومن فوائدها أي
ضل عههن إثهم غيرههها،وازر ة  فمل إثههم نفسهها فضهه كن غير الوازر ة ل تح )) ل

لوازر ة تحمل إثم نفسها ل تحمل إثم غيرها. لكن ال
ضضها منهع التكاليهة علهى الغيهر؛ لن النسهان قهد يعمهل ومن فوائهدها أي
ضدا يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلههك فنقهول: وسيهيئ الله لي أح
هذا ل تعتمد عليه، طيب فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعههالى: ((

لل مع أثقالهم  ))؟وليحملن أثقالهم وأثقا
 لنهههم هههم قههدو ة فههي ...))وليحملن أثقالهم وأثقصصال (( :الطالب

فرهم بهم يحملون أثقالهم. إضلل غيرهم، فباقتداء غي
كن أثقال غيرهم الحقيقة ناشئة عن أثقالهم، فصار كأنهم الذين:الشيخ  ل

من سصصن فصصي السصصلمعملوا قال النبي عليههه الصههل ة والسههلم: ( 
رر مصصن عمصصل بهصصا إلصصى يصصوم ووز ررهصصا و سصصنة سصصيئة فعليصصه وز

 ).القيامة
من فوائههد اليههة الكريمهة. نشههوف قيههاس العكههس إذا كههانت النفههس ل

لزم بالواجب على غيرها أو تقوم لتل  غيرها. ...تحمل إثم غيرها فهل 
 ل.:الطالب
فمههل إثههم غيههره بالمعصههية، ل:الشيخ كن النسههان ل يح  يعني معناه كمهها أ

يحمل إثم غيره بترك الواجب، فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمههك
ضبا فليس عليك إثمه، الثههم علههى نفههس هههذا الرجههل. طيههب ونخلههي واج

 للخههوان اللههي هنهها عنههدنا ..وأنهها البقية إن شاء الله في الدرس القادم
ضصا في العمار ة لنهم قريبين أل يتأخروا عن الدروس يعنههي واحههد خصو

 طالب علههم، أنهها ل أعتههبر .. نقول يأتي ما صحيح هذا، ...أمام المسجد
فضههي الههوقت فقههط ل أعتههبره ليم النسان الههذي يههأتي للعلههم بمجههرد أن 

  ...طالب علم
ثن التي للتوكيد :الشيخ كن الغير ل يحمههل وزر... لنه يقول إ  اقرأ علينا، أ

وإن هتدع مثقلصصة إلصصى حملهصصا لالغير وإن دعاه إلى ذلك لقوله: (( 
 )) بخلفه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أنيحمل منه شيء

إنتعينه على ما حمل أو أن تحمله عنههه أجبتههه لكههن فههي الخههر ة ل (( 



 ))، وحههتى ولههو كههانهتدع مثقلة إلى حملها ل يحمل منصصه شصصيء
 )). ولو كان ذا قربىأقرب الناس إليك فلهذا قال: (( 

كن رسول الله صلى الله عليههه وسههلم  ضضا أ ؛ لقههوله: ((..ومن فوائدها أي
 )).إنما هتنذر

له عز وجههل وأنه - وهي فائد ة جديد ة - ل  ينتفع بإنذاره إل من يخشى الل
 )) إلى آخره. إنما هتنذر الذين يخشون ربهملقوله: (( 

كن الخشية التي هي محل الثناء ما كانت خشية فههي ضضا أ ومن فوائدها أي
كن الخشههية فههي الظههاهريخشون ربهم بالغيبالغيب لقوله: ((   )) ل

قد يكون الحامل عليها مراعا ة عباد الله، لكن إذا كانت في الغيب فههإن
ظل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته لله عز وجل. هذا دلي

ضضا فضيلة الصل ة وأنها أي الصل ة سههبب للنتفههاع بإنههذار ومن فوائدها أي
 )).وأقاموا الصل ةالنبي صلى الله عليه وسلم كالخشية لقوله: (( 

كن النسان إذا تزكى فإن كن الرجل وإن شئت فقل: أ ضضا أ ومن فوائدها أي
له من ذلك شيء؛ لقههوله: ((  فه لنفسه ول ينال الل هكي ومن هتزكصصىنفع تز

 )).فإنما يتزكى لنفسه
كرع عن هذه الفائد ة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجههل مصههلحة ويتف

 إن ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن، قال الله تعههالى: (( ...ينالها
هتكفروا فإن الله غنصصي عنكصصم ول يرضصصى لعبصصاده الكفصصر وإن

 )).هتشكروا يرضه لكم ول هتزر وازر ة وزر أخرى
ككىومنها الحث على تزكية النفس؛ لقوله: ((  زز ومن هتزكى فإنما يت

كنهلنفسه لعود إليه فههإ كن مصلحة العمل ت فلم أ ثل إنسان عاقل إذا ع  )) وك
هكيههك لنفسهك حرصهت عليههه لز همت أن ت فل مم به ويقوم به، فإذا ع لت هه سوف ي
غاية الحرص، والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تزكية القلب بتطهيره من
جميع الشرك والشههك والضههغائن والحقههاد والبغضههاء ومهها أشههبه ذلههك،
ضرا لقول لة القوال من قول منكر بأن يكون النسان ل يقول إل خي وتزكي

من كان يؤمن بصصالله واليصصوم الخصصرالنبي عليه الصل ة والسلم: ( 
لرا أو ليصمت ضضا من فعههل الفههواحشفليقل خي  )، وتزكية الفعال أي

والفعال السيئة وما إلى ذلك مما يجب على النسان أن يتطهر منه.
كث ضضا كمههال هههذا الههدين السههلمي حيههث حهه ومن فوائد الية الكريمة أي

ضنا  ضنا: ظاهرا بالقوال والفعال، وباط ضرا وباط فههيعلى تزكية النفس ظاه
 القلوب.

كن مرجهع الخلئهق إلهى اللهه فهي أحكهامهم ومن فوائهد اليهة الكريمهة أ



كن المرجههع الكونية والشرعية والجزائية، أمهها الحكههام الكونيههة فواضههح أ
كل ل، وأمهها إلى الله؛ لنه ل أحههد يسههتطيع أن يههرد قضههاء اللههه الكههوني و
لدون للههه عههز وجههل فكههان كبهه الشرعية فكذلك؛ فإن العبههاد مربوبههون متع
لضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشههرعية، وأمهها الجزائيههة فههالمر لت هق م

فلهم إل الله سبحانه وتعالى. ظاهر فإنه ل يجازى العاملين على عم
صص بالله لت هنع الرجوع إلى غير الله فيما هو مخ ومن فوائد الية الكريمة م

منظههموإلصصى اللصصه المصصصيرلقههوله: ((   ))، ول يجههوز أن نرجههع إلههى ال
هضع البشر وعندنا كتههاب اللههه وسههنة رسههوله صههلى لو فمن  الوضعية التي 

الله عليه وسلم. 
ومصصا يسصصتوي العمصصىثم قال الله عز وجل -في الدرس الجديد- (( 

ليوالبصير لرات ليس المعنههى نفهه لص  )) يعني ل يستويان في إدراك المب
لضل البصير في أمور أخرى، لكههن ل ضقا؛ لن العمى قد يف التساوي مطل

لرات وما تطههابق اليههة ((  ...يسههتويان فههي إدراك المرئيههات أو المبصهه
 )) وهههذا ظههاهر، العمههى إذا قههام يمشههييستوي العمى والبصير

لثر بالحجر، والبصير بههالعكس، لجر وقع في الحفر ة وع لح لمه حفر ة أو  وأما
هسههي يجههب أن فح لثههل  فل يستوي هذا وهذا، أيهما أكمل؟ البصههير وهههذا م
ننتقل منه إلى المثل المعنوي، وأما قول المؤلف: " المؤمن والكههافر "
ففيه نظر يعني كأنه يريد أن يقول إن العمى هههو الكههافر والبصههير هههو
المههؤمن، ولكننهها نقههول: ل، اليههة يههراد بهها نفههي المسههاوا ة فههي المههور
كن الكههافر والزنههديق والمعانههد الحسية الظاهر ة التي ل ينكرها أحههد؛ إذ أ
فعي كد لي تساوي العمى والبصير، لكههن قههد يهه فع كد والمستكبر ل يمكن أن ي

تساوي المؤمن والكافر.  
)(ول الظلمات  " )(: )) قالول الظلمات ول النورطيب قال: (( 

كن اللهههوالنورالكفههر )( ضضهها فيههه نظههر والظههاهر أ () اليمههان " وهههذا أي
هسههي؛ لن نفههي سههبحانه وتعههالى أراد الظلمههات الحسههية والنههور الح
ظك بالحس، الظلمههات ل لر لمد الستواء بين هذين أمر ل يمكن إنكاره لنه 
كن المراد بذلك ظلمات الكفر ونور اليمان تستوي والنور ولكن ل شك أ
لل لب لسهه لع الظلمات وأفرد النههور؛ لن  لم يعني أنها إشار ة إلى هذا، ولذلك ج

كن هذاالكفر كثير ة وأما اليمان فسبيله واحههد قههال اللههه تعههالى: ((  وأ
صراطي مستقيما فصصاهتبعوه ول هتتبعصصوا السصصبل فتفصصرق بكصصم

الله ولصصي الصصذين آمنصصوا يخرجهصصم )) وقال تعههالى: (( عن سبيله
كن فيهههمن الظلمات إلصصى النصصور  تت؛ ل ))، وإنمهها كههان الكفههر ظلمهها



ضضا أن النسههان يسههير علههى الجهل بالله عز وجل وبما يجب له، وفيه أي
هعب فههي كههل لشهه لت لبه م فرفة، قل لمنح غير هدى ويسير في اتجاهات متعدد ة 
لدهم عهن الثبهات علهى ضقها وأبعه كد النهاس قل واد ولهذا تجد الكهافرين أشه
الخط المستقيم بخلف المههؤمن؛ المههؤمن مههؤمن علههى خههط مسههتقيم
هول جميع الفعال لح لمن؟ إلى الله فتجده ي وعارف أنه يريد الوصول إلى 
إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله حهتى أنههه إذا لبههس ثهوبه يشهعر
بأنه ينال بذلك مرضا ة الله، إذا أكل أو شرب أو نام أو سههافر أو سههكت
أو تكلم أو أحجم كل ذلك يرى أنه في سبيل الله في طريق إلههى اللههه،
تت لنههه متشههعب مهها هنههاك لكن الكافر متشعب ولهذا كان منهجه ظلما

رؤسههائههدف واحد يسعى إليه؛ أهدافه كثير ة مغرور بالدنيا مغرور في 
 ..مغرور في الناس ل يهتم إل برضاهم نسههأل اللههه السههلمة والعافيههة،

لل طريق الكههافر علههى لع لتج مقا أن  فح يرضى الله عز وجل، فلهذا كان مست
ثل فههي  فقها، كذا يا غانم؟ أنت معنا اليههوم و مر فتها وتف مت لش همع لت ؟..سبيل الج

ضثا قال: (( ...  ثدك تستريح؟  طيب ثال )) قههالول الظل ول الحصصرور و
المؤلههف: " الجنههة والنههار " يعينههي المههراد بالظههل عنههد المؤلههف الجنههة
يي ل هسهه فح ظل  والمراد بالحرور النار، ولكن -كما قلت- الظاهر أن هههذا مثهه
لل منههه إلههى أمههر معنههوي، الظههل والحههرور ل لقهه لينت يمكههن إنكههاره، لكههن 

ميهما أحسن؟ يستويان أ
 الظل.:الطلب
 الفيء الذي تقلصت عنههه.. ما في شك الظل، فالظل معروف :الشيخ

الشمس هذا هو، وإن شئت فقل: الظههل هههو المكههان الههذي ليههس فيههه
ظة للشمس، وإنما نقول ذلك؛ لن الجنة مهها فيههها شههمس وقههد قههال كع أش

 )) مع أنههه ليههس فيههها شههمس، وأمههاوظل ممدودالله تعالى فيها: (( 
لعول وهو الهواء الحار، وبعضهم يقول: إنههه لف لرور على وزن  لح الحرور فال
الهواء الحار فههي النهههار، والسههموم الههواء الحههار فههي الليههل، وبعضهههم
ضنى واحد فالحرور والسههموم همهها الهههواء الحههار وهههذا يقول: كلهما بمع
معروف يكون في أيام الصيف وإذا كههان معههه شههمس ازداد شههد ة فههي
الحرار ة، طيب الن عندنا العمههى والبصههير والظلمههات والنههور والظههل
والحههرور، علههى كلم المؤلههف نقههول: هههذه المنفيههات الثلثههة أو هههذا

 المواضع الثلثة الول يعود إلى ذات المؤمن والكههافر، والثههاني ..المثل
ثر المههؤمن لق لت يعود إلى عمل المههؤمن والكههافر، والثههالث يعههود إلههى مسهه
ثل ل، فههالول نفههي للههذوات والثههاني نفههي للفعههال والمنهههج والكههافر و



لتقر والمأوى، ((  وما يستوى العمى والبصصصير * ولوالثالث للمس
)) الظلمات ول النور * ول الظل ول الحرور 

 )) المؤمنون والكههافرونوما يستوي الحياء ول المواتالرابع (( 
" فعلى كلم المؤلف يكون في الية تكههرار لنههه فسههر بههالول العمههى

 ))الحيصصاء ول المصصواتوالبصههير بههالمؤمن والكههافر وهنهها قههال: (( 
لت أن  أسلك مسلكه لقلت: ((  الحيصصاءالمؤمنون والكافرون " ولو أرد

أومن كان )) ذوو الجهل لقوله تعالى: (( و-الموات)) ذوو العلم (( 
لرا يمشي به في الناس كمصصن هصصو ميتا فأحييناه وجعلنا له نو

كن الله تعههالى جعههل الههوحيفي الظلمات ليس بخارج منها  ))، ول
ضحا تحيا القلوب والنفوس، ولكنني ل أسلك مسلكه إنما لههو أردت أن رو

()الحياء ول المصصواتأسههلك مسههلكه لقلههت: العلمههاء والجهههال، )(
العلماء والجهال واضح؟ لنني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك

لتابرهان وهو قوله: ((  لت هذا  ...أو من كان مي هك )) إلى آخره، إذا سل
هكرار، كت فت الية من ال لم فل ضيهها أن مههن القواعههد  المسلك س ونحههن نعلههم جم

كتأسيس أو المعروفة في الكلم أنه إذا دار المر بين حمل الكلم على ال
لله على التأسهيس؛ لنهه ههو الصهل، الصهل فهي على التوكيد وجب حم

ضدا. كك لؤ ضسا ل م مل مؤس فق الكلم أن يكون مست
... :الطالب
 التأسيس يعني الصل أساس يعني هذا معنى جديد غير المعنى:الشيخ

هكههد ة للولههى، وقههال الثههاني: لؤ ضل: هذه الجملههة م الول، فإذا قال قائل مث
كلة بنفسها. فإنه يحمل على أنها مستقلة بنفسها. هذه الجملة مستق

الكافر والمؤمن يعدين الكفار والمؤمنون يعني.. في الول ..  :الطالب
ما يصير

جمع ومفرد، طيب قال المؤلف رحمه الله تعههالى، نعههم..  ل ما :الشيخ
أنا أقول:  أنالحياء والموات يراد به الحيا ة الحسههية والمههوت الحسههي،
ثل ل، حتى الكفار يعرفههون الفههرق صل يعرف الفرق بين الحي والميت و ك
بين الحي والميههت، مها يشههابه هههذه المعههاني المحسوسهة الربعههة مههن
لف لههها؟ فهههو مثلههها فالههذي يماثههل فل ثل مخا للها و المعاني المعقولة فهو مث
للههها، نعههم. يقههول: " هذه الشياء المحسوسة من المور المعقولة هو مث

ل ة () كنلوزياد كن لههدينا زيههاد ة وأ () في الثلثة تأكيد " هذه الجملة أفادت أ
وما يسصصتوي العمصصىالفائد ة من الزياد ة التوكيههد، أيههن الزيههاد ة؟ (( 

 )) هههذه ثنههتينول الظلمات ول النور )) ما فيها شيء (( والبصير



 )) ول الظل ول الحرور * وما يستوي الحياء ول المصصوات((
 عشر؟ ....كم

: خمسالطالب
ول النور * ول الظل)( هذه واحد ة )(ول الظلمات: طيب ()الشيخ

)( خمسة لكن جعلها المؤلف ثلثههة؛ لنالموات ول)( )(ول الحرور
 أن تكهون واحهد ة،..المتقابل فيها ثلثة، شهوف الظلمهات والنههور هههذه 

)لوالظل والحرور واحد ة،  والحياء والموات واحد ة المهم أن زياد ة ()
ظء قلنا ثلثة أو خمسة هي للتوكيههد، إذ لههو قيههل: ( في المواضع كلها سوا
وما يستوي العمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والحيههاء

ضضال)(والموات. استقام الكلم لكن يؤتى به() ) الزائد ة للتوكيد، وفيها أي
لحههذفت لطههالت فائههد ة ثانيههة وهههي عههدم السههآمة والملههل لنههها لههو 
لد عههن لر فيها عامههل النفههي ليكههون أبعهه هر لك المعطوفات بعضها مع بعض ف

 الله؟ قلنا: نعم لهذا نظيههركتابالسآمة، فإن قلت: هل لذلك نظير في 
غير المغضوبفي مواضع كثير ة منها ما نقرأه في كل صل ة وهي (( 

 )) إذ لو قال: غيههر المغضههوب عليهههم والضههالينعليهم ول الضالين
فزيدت )( () للتوكيد.لاستقام لكن 

ومع من يشاء وما أنت بمسمع منقال الله تعالى: ((  ريس إن الله 
زمع مصصن يشصصاء )) ((في القبور سسصص زي  )) قههال المؤلههف: " إن اللصصه 

لمع- باليمهان، يعهن يهأن اللهه تعهالى لمس هدايته " إيش؟  فيجيبه -أي الهه
والله يدعو إلصصى داريدعو إلى دار السلم كما قال في آية أخرى: (( 

لعه كههل أحههد؟ أمههاالسلم  )) دعاء الله تعالى إلى دار السلم هل يسههم
كل أحد يسههمعه، أمهها مههن حيههث الجابههة من حيث الدراك الحسي فإن ك

فمن الناس من يجيب ومنهههم مههن ل يجيههب، ولهههذا قههال: ((  واللهفل؛ 
يصصدعو إلصصى دار السصصلم ويهصصدي مصصن يشصصاء إلصصى صصصراط

 بمعنى )) فالله تعالى يسمع من يشاء يعني مستقيم


